
 

 

Philips
Air Combi 2-i-1-luftrenare 
och -luftfuktare

För rum upp till 45 kvm2 
Ger direkt återkoppling på 
luftkvalitén
99% mindre bakteriespridning *
Rummets storlek: upp till 43m2²
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ndas skillnaden - smart luftfuktning med effektiv rening

en luft med optimal luftfuktighet
ilips Air Combi 2-i-1 Luftrenare och luftfuktare renar inte bara luften i ditt hem utan den unika 2-i-1 

ktionen säkerställer även att luften håller en optimal luftfuktighet (d.v.s. 40-60%). Vid optimal 

tfuktighet minskas spridningen av bakterier och virus, det bildas mindre damm och man minskar risken 

 få torr hud och torra ögon. Perfekt för dig som lider av astma och allergier!

Enkel
• Smart sensor mäter luftkvaliteten och -fuktigheten för automatisk kontroll
• Smart sensor mäter och visar inomhusluften

Enkel
• 1/4/8 timmars lättinställd timer

Befuktning
• 99 % mindre bakteriell spridning **
• Hög befuktningsgrad
• Inget vitt damm eller våta fläckar kring luftfuktaren

Luftrening
• Hög absorption genom en kombination av HEPA-filter och aktivt kolfilter
• Hög borttagning av (finkornigt) damm, pollen, gaser och bakterier
• Tar bort ultrafina partiklar så små som 20 nm (0,00002 mm)
• Fläkthastigheten i tre steg gör att du kan justera luftflödet efter önskemål



 Tysk filtreringsteknik
Det överlägsna filtreringssystemet med tysk teknik 
filtrerar bort föroreningar som mikroskopiska 
partiklar i PM2.5-klass, bakterier och virus med en 
storlek på >0,00002 mm.*

VitaShield IPS-teknik
Hög borttagning av (finkornigt) damm, pollen, gaser 
och bakterier

NanoCloud-teknik

99 % mindre bakteriell spridning jämfört med 
ultraljudsluftfuktare**

Auto-läget

Smart sensor mäter och visar luftkvaliteten och -
fuktigheten inomhus för att styra autoläget.

Tar bort ultrafina partiklar
Tar bort ultrafina partiklar så små som 20 nm 
(0,00002 mm)

Fläkthastighet i tre steg
Fläkthastigheten i tre steg gör så att du kan justera 
luftflödet upp till 210,000 l/tim

Hög befuktningsgrad
Hög befuktningsprestanda upp till 300 ml/tim

Inget vitt damm eller våta fläckar
Inget vitt damm eller våta fläckar kring luftfuktaren

Ljusindikatorer i tre steg
Ljusindikatorer i tre steg visar tydligt 
luftkvalitetsnivån: blå–bra, lila–okej, röd–dålig.

Smart sensor
Smart sensor mäter och visar luftkvaliteten och -
fuktigheten inomhus för att styra autoläget.

1/4/8 timmars lättinställd timer
Apparaten är aktiv i inställt antal timmar och stängs 
av automatiskt när inställd tid har förflutit.
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Specifikationer
Designspecifikationer
• Material i huvudenhet: ABS-plast
• Färg(er): Blank vit
• Kontrollpanel: Knapp
• Indikatorer för fläkthastighet: På kontrollpanel

Logistiska uppgifter
• Ursprungsland: Kina

Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 1,8 m
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50 Hz
• Luftkvalitetssensorer: Partikel
• Brusnivå i viloläge: 36 dB
• Wattal (Kina): 60 W

Vikt och mått
• Produktvikt: 8,3 kg
• Produktmått (B x D x H): 210 x 365 x 605 mm
• F-låda, vikt (inkl. produkt): 10.2 kg
• F-låda, mått (B x D x H): 291 x 447 x 672 mm

Byte
• luftfuktningsfilter: AC4155
• HEPA-filter: AC4158

Prestanda
• Filtrerar bort bakterier***: 99 %
• CADR (cigarettrök)***: 167 m³/tim
• Filtrerar bort toluen***: 95 %
• Filtrerar bort TVOC***: 96 %
• Filtrerar bort virus***: 99,6 %
• Partikelavlägsningsgrad för PM2,5***: 99 %
•

* 20 nanometer: testat av IUTA. Enligt rapporten om mikrobiologisk 
riskbedömning från 2008 som sammanställdes av 
Världshälsoorganisationen (WHO) är fågelinfluensan, mänskliga 
influensavirus, legionella och hepatitviruset större än 20 nanometer 
(0,00002 mm).

* Avlägsnar 99,97 % partiklar: testad av tredjeparts laboratorium
* Befuktningsgrad: 300 ml/tim: testad av GB/T 23332-2009 i Philips 

interna klimatkammare, Suzhou. Kammarstorlek 25 m², 
starttemperatur på 20±2  C och relativ luftfuktighet på 30±3 % RH

* Vardagsrum: upp till 43m2: baserat på befuktningsprestanda, enligt 
standarden AHAM HU-1-2006 (R2011).

* Testad för avlägsning av MS2-virusstammar vid Intertek Institute, 
USA (testad 2 timmar i en kammare på 11 m³)

* *Enligt rapporten om mikrobiologisk riskbedömning från 2008 som 
sammanställdes av Världshälsoorganisationen (WHO) är 
fågelinfluensan, mänskliga influensavirus, legionella, hepatitviruset 
och coronaviruset större än 0,02 mikrometer.

* * CADR (cigarettrök) testad av tredje part
* *Jämfört med vanlig ultraljudsteknik (utan varm dimma). Philips 

NanoCloud-teknik släpper ut upp till 99 % mindre naturliga bakterier 
i luften, enligt ett test i 8 veckor i en kammare på 1 m³ och 
certifierades i en oberoende laboratorieanalys av Rabe 
HygieneConsult i juni 2012 (RHC 2101p_12.116)

* ** PM2,5 testat av tredje part (5,0 +/- 0,5) mg/m³
* *** Formaldehyd, toluen, TVOC testat av tredje part i ett 

laboratorium på 30 m³ under 3 timmar
* **** Antibakteriella egenskaper testade enligt GB21551.3 med 

staphylococcus albus. Startkoncentrationen är 1*105 cfu/m³
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Funktioner
Air Combi 2-i-1-luftrenare och -luftfuktare
För rum upp till 45 kvm2  Ger direkt återkoppling på luftkvalitén, 99% mindre bakteriespridning *, Rummets 
storlek: upp till 43m2²
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